Outlaws and Lawmen

18 maart 1878 een overval in het
honderd liet lopen door het geld
($25.000) in een fornuis te verstoppen en een bundle oud papaier
in de safe stopte. De overvallers
bleken zo slechts $89 in cash buitgemaakt te hebben. Overigens
raakte Thomas wel gewond tijdens
deze overval.

H

eck Thomas was een beruchte lawman, die zelf
nooit op een Wanted affiche
heeft geprijkt: zijn leven lang respecteerde hij de wet. Tussen 1893
en 1896 stond hij bekend als "Hanging Judge Parker", hij arresteerde
toen in de Indian Territory meer
dan 300 ‘wanted’ mannen.

Thomas was er ook bij toen Ned
Christie rond 1889 bijna gepakt
werd bij Tahlequah. Thomas was
degene die het huis in brand gestoken heeft en hij verwondde met
een van zijn schoten de indiaan.
Maar op een of andere manier was
het Christie toch gelukt om te ontsnappn. In augustus 1896 leidde
Thomas de posse in of bij Lawson,
Oklahoma, die Bill Doolin’ oppakte
toen hij op een nacht in het donker
naar de ranch van een familielid
liep. Toen hij de posse opmerkte
probeerde Doolin zich nog een weg
naar buiten te schieten, maar hij
werd lelijk geraakt door schoten
van Heck Thomas en Bill Dunn.
Thomas hielp ook bij het opsporen
en arresteren van de Doolin en de
Dalton bendes.

Thomas hielp bij het schoonmaken
van Perry Oklahoma, bekend van de
Hell's Half Acre met
110 Saloons voor
25.000
inwoners.
Hij deed dat samen
met Bill Tilghman
en Chris Madsen.
Gedrieën
stonden
ze bekend als de "Three Guardsmen". Thomas had het vak van
‘handhaver van de wet’ geleerd van
Longhaired Jim Courtright in Fort
Worth Texas.
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog diende hij onder de beroemde
Generaal Stonewall Jackson en als
bewaker bij de Texas Express Company. Thomas was de man die op

© CME Nr: 104 December 2017

(index)

CME www.countrymagazineeurope.com

ZIjn laatste job was Hoofd van de
Politie in Lawton Oklahoma. HIj
raakte zijn baantje in 1909 echter
kwijt toen duidelijk werd dat zijn
gezondheid hem in de steek liet. Hij
stierf een nauurlijke dood op 11
augustus 1912 in Lawton Oklahoma, 62 jaar oud.
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